
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
รถยนตทหาร 

พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
   

 
ประชาธิปก ป.ร. 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัวมีพระบรม

ราชโองการดํารัสเหนือเกลาฯ ส่ังวา 
 
โดยที่สภาผูแทนราษฎรถวายคําปรึกษาวา สมควรจะมีขอบังคับสําหรับรถยนตที่

ใชในการปองกันราชอาณาจักร 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา  ๑  พระราชบัญญัตินี้ ให เ รียกวา “พระราชบัญญัติรถยนตทหาร 

พุทธศักราช ๒๔๗๖” 
 
มาตรา ๒๑  ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน

ไป 
 
มาตรา ๓  ตั้งแตวันที่ใชพระราชบัญญัตินี้สืบไป กฎหมาย กฎและขอบังคับอื่นๆ 

ซึ่งเก่ียวแกพระราชบัญญัติรถยนต ทานมิใหใชบังคับแกรถยนตทหาร 
 
มาตรา ๔  “รถยนตทหาร”  หมายความวา  รถที่เดินดวยกําลังเครื่องจักรกล 

(เวนแตที่เดินบนราง) และรถพวงซึ่งเปนของกระทรวงกลาโหมหรือของบุคคลอื่น ซึ่งมอบใหใชรถ
นั้นประจําในราชการทหาร 

“ใบอนุญาตพิเศษ”  หมายความวา ใบอนุญาตใหขับรถยนตทหาร 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
 
มาตรา ๕  รถยนตทหารนั้น ทานใหยกเวนไมตองเสียภาษีและคาธรรมเนียมใดๆ 

กับใหมีเครื่องหมายพิเศษ และเลขกํากับติดที่รถใหเห็นชัดตามที่รัฐมนตรีจะไดกําหนดไว 
 
มาตรา ๖  รถยนตทหารนั้น เมื่อไดทําการตรวจทางเทคนิคตามที่รัฐมนตรีส่ังและ

รัฐมนตรีเห็นเปนที่พอใจวา จะไมเปนภยันตรายตอความปลอดภัยของประชาชนแลว จึงใหใชได 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๐/-/หนา ๗๙๓/๙ ธันวาคม ๒๔๗๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๒  ใบอนุญาตพิเศษนั้น จะออกใหแกบุคคลซึ่งปฏิบัติราชการทหารหรือ
เจาหนาที่ชาวตางประเทศซึ่งชวยเหลือราชการทหารเพื่อขับรถยนตทหาร ใหรัฐมนตรีมีอํานาจตั้ง
เจาพนักงานผูมีอํานาจออกใบอนุญาตพิเศษ และกําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต
นั้น 

ใบอนุญาตพิเศษนี้ ใหใชไดเฉพาะเวลาท่ีผูรับใบอนุญาตปฏิบัติราชการทหารหรือ
ชวยเหลือราชการทหาร และอนุญาตใหขับไดแตเฉพาะรถยนตทหารเทานั้น 

ใบอนุญาตพิเศษนี้ เจาพนักงานผูมีอํานาจออกใบอนุญาตจะถอนคืนเสียเมื่อใดก็
ได 

 
มาตรา ๘  บุคคลที่ไดรับอนุญาตพิเศษใหขับรถยนตทหารอยูแลวนั้น ทานวาจะ

รับใบอนุญาตขับรถยนตที่มิใชรถยนตทหารตามพระราชบัญญัติรถยนต พุทธศักราช ๒๔๗๓ ใน
ขณะเดียวกันนั้นอีกก็ได หากวาตนไดปฏิบัติครบถวนตามกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นๆ ซึ่ง
เก่ียวแกพระราชบัญญัติรถยนต เวนไวแตไมตองทําการสอบความรู 

 
มาตรา ๙  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจตั้งเจาพนักงาน กับเพื่อการนั้นใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
ประกาศมา ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๖ เปนปที่ ๙ ในรัชกาล

ปจจุบัน 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา 

นายกรัฐมนตร ี
 

สุนันทา/แกไข 
๒/๑/๔๕ 
A+B (C) 

                                                 
๒ มาตรา ๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนตทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติรถยนตทหาร ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๐๗๓ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันนี้ เจาหนาที่
ชาวตางประเทศซึ่งชวยเหลือราชการทหารที่เขามาประจําอยูในประเทศไทย จําเปนตองขับขี่
รถยนตทหารของทางราชการทหารในการปฏิบัติหนาที่ราชการอยูเปนปกติ แตไมสามารถมี
ใบอนุญาตพิเศษขับขี่รถยนตทหารนั้นได เพราะตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยรถยนตทหาร 
มิไดใหอํานาจไวที่จะออกใบอนุญาตพิเศษขับขี่รถยนตทหารแกเจาหนาที่ชาวตางประเทศได ซึ่ง
ทางกระทรวงกลาโหมไดพิจารณาเห็นวาควรออกใบอนุญาตพิเศษใหแกเจาหนาที่ชาวตางประเทศ
ซึ่งชวยเหลือราชการทหารที่ตองขับขี่รถยนตทหารของทางราชการทหารนั้นดวย จึงจําตองแกไข
เพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยรถยนตทหารเสียใหม 

 
ดวงใจ/แกไข 
๑๒ ธ.ค. ๔๔ 

A+B(C) 
 

นิลวรรณ / ปาจรีย 
ผูจัดทาํ 

๕  มี.ค. ๔๖ 
 

สัญชัย/ปรับปรุง 
๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๙ 

 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๑/ตอนที่ ๗/หนา ๒๐/๒๑ มกราคม ๒๕๐๗ 


